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Lacunas de coleta são frequentemente apontadas para ocorrer na região Amazônica ou áreas 
longe de centro urbanos, contudo, para alguns grupos isto não é a realidade. Mesmo em área 
urbana na Floresta Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, novas 
espécies e novos registros têm sido descobertos. Em Blumenau, o Parque Natural Municipal 
São Francisco de Assis, criado em 1995 com 23 hectares, tem sido foco de estudos da 
estrutura da vegetação, mas o grupo das plantas avasculares (hepáticas, antóceros e briófitas, 
também chamadas de briófitas lato sensu) ainda permanecia sem ser amostrado com 
qualidade e sistematicamente. Com o objetivo de identificar as espécies avasculares do 
Parque e fechar a lacuna de coleta existente para este grupo, nós estamos coletando amostras 
de todas as plantas avasculares da área, e revisando as poucas coletas já feitas e registradas 
em herbários. Para isso, saídas a campo estão sendo realizadas ao longo do projeto onde 
percorremos os arredores das trilhas e o riacho do parque procurando por briófitas l.s. para 
a coleta. O material identificado através de literatura e através de consulta com especialistas 
botânicos, tem sido depositado no Herbário FURB, que também terá o seu material revisado. 
Até o momento foram coletadas 92 amostras de briófitas l.s. essas compondo 20 famílias, 
30 gêneros e 43 espécies. Das 43 espécies, 13 são hepáticas (nove folhosas e quatro talosas), 
78 são briófitas e uma é do grupo dos antóceros. As famílias de briófitas mais representativas 
são, Pilotrichaceae com 13 espécies e Neckeraceae com cinco. Nas hepáticas a família 
Geocalycaceae e Pallaviciniaceae contam com duas espécies. Dendrocerotaceae é a única 
família dos antóceros, com uma espécie. Até o momento, seis espécies têm potencial de ser 
novos registros para briófitas l.s. de Santa Catarina. Ao final será elaborada uma sinopse de 
espécies de plantas avasculares do Parque São Francisco de Assis, com possíveis novas 
espécies e registros efetuados. Esse trabalho ajuda complementar os estudos da composição 
de espécies vegetais do PNMSFA, evidenciando ainda mais sua importância na manutenção 
da diversidade de espécies, mesmo dentro de um centro urbano. Trabalhos como estes 
contribuem com os conhecimentos sobre a diversidade do grupo, e podem aumentar o 
entendimento de espécies ameaçadas e até descobrir novas espécies, ainda mais no estado 
de Santa Catarina, que é dito como uma lacuna no estudo das briófitas l.s. do Brasil. (FURB, 
CNPQ) 
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